
A KEF_865-2|2017 számuhatározat 1' számÚ melléklete

A biocid termék iellemz anek sszefoglaloja

Termék neve: Prokum_ és Prokum Pro rágcsál irtÓ granulátum

Termék típusa(i): 14. terméktípus _ Rágcsállirt szerek (Kártev eltenivédekezésre hasznát szerek)

14. terméktípus - Rágcsá irt szerek (Kártev ellenivédekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-ooL2874-0000

R4BP 3tétel hivatkozási száma: HU-2015-MA-00139(140)-0000

2017-ot-17 ALKALMAzÁsl elÓínÁs

(\--'



Tartalomiegyzék

Adminisztratív inÍormáci k

1.1. A termék kereskedelmi nevei

1.2. Engedélyes

]-. 3. Biocid termékek gy ártÓjal gy ártÓi

L'4' A hatÓanyag(ok) gyárt ja/gyárt i

2. A termék Összetétele és a ÍormuláciÓ típusa

2.1. Biocid termék Összetételére VonatkozÓ min ségi és mennyiségi inÍormáci

2'2' Az el állítás típusa

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre vonatkoz mondatok

4. En gedélyezett Íelhasználás(ok)

4.]-.1 Felhasználásra vonatkozÓ specifikus el írások

4.L.2 F elhasz nálásra vonatkoz speciÍi kus kockázatcsokke nt i ntéz kedések
4.L.3 A Íelhasználás során val színrisíthet kozvetlen vagy kÖzvetett hatások részletei, az els segély-nyÚjtási el írások és a

kornyezet védelmét célz vintézkedések

4.L.4 A ÍelhasználástÓl fÜgg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkoz el írások

4.L'5 Afelhasználást l ÍÜgg en a termék tárolásí feltételei és eltarthatÓsági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.2.L F elhasz nálásra vonatkoz specifi ku s el írások

4.2.2 F elhasz nálásra vonatkoz speciÍi kus kockaz atcsÖkkent i ntéz kedése k
4'2'3 A felhasználás során val szín síthet kÖzvetlen vagy kozvetett hatások részletei, az els segély-ny'ljtási el írások és a

k rnyezet védelmét célz vintézkedések

4.2.4 A Íelhasználást l frigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozÓ el írások

4'2.5 A felhasználást l ÍÜgg en a termék tárolási Íeltételei és eltarthat sági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

5. Meta SPC Íelhasználására Vonatkoz általános iránymutatások

5']-. Használati utasítások

5'2' Kockázatc sÖkkent i ntéz kedések
5.3. Várhato kozvetlen vagy kozvetett hatások részletes leírása, az els segélyny jtási el írások és a kornyezetvédelmi

ovintézkedések

5.4' A termék és csomagolása biztonSágos ártalmatlanítására Vonatkoz el írások

5'5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási Íeltételek mellett

6. Egyéb informáci k

L

L

L

L

L

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

7

I

8

I

I

I

I



Ad m i n |sztratív i nformáci k

L.t. A termék kereskedelmi nevei

írország Vertox Pellet Bait

Magyarország Prokum rágcsál irt granulátum (lakossági Íelhasznál k részére)

Magyarország Prokum Pro rágcsáloirto granulátum (Íoglalkozásszer Íelhasználok részére)

L.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és cí

Engedélyszám

R4BP 3 tétel hivatkozási

Az engedélyezés dátuma

Az e n ged ély léiár atának
dátuma

1.3. Biocid termékek gyártoja/gyártoi

A gyárto neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

t.4. A hatoanyag (ok) gy ártoialgyártoi

PelGar lnternational Limited

Unit 13 Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton Egyestilt Királyság

Agrochema 675 02 Konesin Csehország

me

Név PelGar lnternational Limited

Cím Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton EgyesÜlt Királyság

HU-00r_2874-0000

H U-201s-MA-00139(140)-0000
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Hatoanyag

A gyárt neve

A gyárto címe

Gyártási helyek

11_ BrodiÍakum

PelGar lnternational Limited

Unit 13 Newman Lane lndustrial Estate GU34 2QR Alton EgyesÜlt Kírályság

Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. A termék cisszetétele és a formu!áci típusa

2.1. Biocid termék cisszetételére Vonatkozo min ségi és mennyiségi informácio

Triv!ális név !UPAC-név Funkcio CAS-szám EK_szám Tartalom (%)

BrodiÍakum
3-[3-(4'-bromobiphenyl-
4-yl)-L,2,3,4-tetrahydro - Hatoanyag
1--napthyll-4-
hvdroxvcnrrmarin

56073-10-0 259-980-5 0.00s

2.2. Az el állítás típusa

RB - Csalétek (Íelhasználásra kész)

3. Figyelmeztet és vintézkedésekre Vonatkozo mondatok

Figyelmeztet mondatok

Óvi ntézkedésre vonatkozo
mondatok

Gyermekekt l elzárv a tartand .

Használat el tt olvassa el a címkén kozÖlt informáciokat.

Tárolás: Élelmiszert l, italt l, takarmánytÓl távol'.

Szembe, b rre vagy ruhára nem kertjlhet.

A termék használata kÓzben tilos enni, inni vagy dohányozni.

KerÜlni kell az anyagnak a kornyezetbe val kijutását.

Véd keszty hasz nálat a kotelez .

Az emberi egészség és a kornyezet veszélyeztetésének elkerrjlése érdekében be kell
tartani a használati utasítás el írásait.
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4. Engedélyezett fel használás(ok)

4.l A felhasználás leírása

Felhasználás 1- Prokum rágcsál irt granulátum (lakossági felhaszná|okrészére)

lrruyetÉs rserÉru :nzonnal forduljon ToXlKolÓclnt rÖzporurHoz.

Zárt edényben tárol an do.

Elzárva tároland .

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti el írásoknak megÍelel en..

]-4. terméktípus - Rágcsál irt szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

Egér_ és patkányirtásra, zárt térben és az épÜletek kornyékén lakossági Íelhasznál k
számára.

Rattus norvegicus-Fiatal egyedek| Pl. rágcsál k-vándorpatkány

Rattus norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl' rágcsál k)-vándorpatkány

Mus musculus-Fiatal egyedek|Pl. rágcsálok-házi egér

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsálok)-házi egér

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--r_00-
Alkalmazási d zis egerek irtásakor:
kismértékrj ártalom esetén: 5 méterenként 5-20 gramm rágcsál irt csalétek,
nagymértékríí ártalom esetén: 2 méterenként 5-20 gramm rágcsál irt csalétek
Alkalmazási dozis patkányok irtásakor:
kismérték ártalom esetén: 10 méterenként 10-60 gramm rágcsáloirt csalétek,
nagymértékri ártalom esetén: 5 méterenként 10-60 gramm rágcsál irto csalétek
patkányetet láda.

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
Íejl dési szakaszt is)

Felhasználási ter let

Az alkalm azás m dja(i)

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

Fe!használ i kcir

Csomagolási méretek és
csomagoloanyagok

Lakossági (nem Íoglalkozásszer )

Tasak, - 
' legÍeljebb 500 gramm

L5, 20,25, 30' 50 vagy 60 grammos alumínium lm anyaglpapír tasakok
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. m anyag zsákba, vod rbe vagy tálcára helyezve: 25o vagy 500 grammos
ossztomeggel

. m anyaggal bélelt papírdobozba helyezve: 250 vagy 500 grammos Össztomegge

. kartondobozba helyezve: 250 és 500 grammos ossztÖmeggel
15, 20,25, 30, 50 vagy 60 grammos tálcák

. 214l8lL2l1'6l20l24l32-esevél kartondobozba helyezve: Összesen legÍeljebb 500
gramm

. m anyag rágcsálÓetet szerelvényben. papírdobozba, m anyag zacsk ba vagy
blisztercsomagolásba helyezve: osszesen legÍeljebb 500 gramm

4.L.L FeIhasználásra Vonatkoz speciflkus e! írások

4.L.2 Felhasználásra Vonatkozo specifikus kockázatcscikkent intézkedések

A Lakossáqi felhasznál knak szánt kiszereIéseken:
oA készítménytzáÍÍtérben és az épÜletek kÖrnyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rágcsálÓk el fordulása észlelhet .

oA mérgezett csalétek kihelyezése el tt mérlegeljtjk' hogy a tapasztalt rágcsáloártalom irtoszer alkalmazása nélkÜl nem oldhat -e
meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismérték egérártalom Íelszámolására)'
oA rágcsál k jelenlétére jellegzetes nyomaikbol (Íészkek, lyukak, vonulási Utak, ÜrÜlék stb.) vagy a rágásuk okozta károkbol
kovetkeztethetÜnk. A nyomok vagy láthat károkozások alapján becstiljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd
a kezelést ennek ismeretében végezzuk.
oVegytik számításba, hogy amennyiben a rágcsálok az érintett hellyel szomszédos épÜletekben is jelen vannak, a kezelés csak
akkor lesz hatásos, ha azokra a terÜletekre is kiterjed.
oA kezelés megkezdése el tt lehet ség szerint minden, a rágcsál k számára elérhet táplálékÍorrást távolítsunk el.

. A rágcsáloetet szerelvényt tartalmaz lakossági kiszereléseken:Az egéretet dobozVpatkányetet ládát ne nyissuk Íel.A
szerelvényt a megÍigyelt rágcsálÓ-aktivitás kozvetlen kozelében - els sorban a falak mentén, szekrények alatt és a brjtorok mogott -
helyezzuk ki' ugy' hogy a hosszanti oldala a fallal érintkezzen, és nyílásai a Íalhoz essenek kozelebb'

. A rágcsáI irt szerelvényt nem tartalmazo lakossági kiszereléseken:Els sorban a falak mentén, a szekrények alatt, a
b torok mÖgÖtt alakítsunk ki n. etet helyeket, amelyekb l a rágcsál k elhullásukhoz elegend mennyiségrlí irtoszert tudnak
Íogyasztani. Lehet ség szerint használjunk olyan m anyag rágcsálÓetettj állomást, amellyel biztosíthat , hogy a gyermekek,
valamint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon él állatok, illetve a hazi- és haszonállatok) ne Íérhessenek hozzá a
csalétekhez. Gondoskodjunk az állomás stabil rogzítésér l is. Ennek hiányában a csalétket rakjuk papÍr vagy mrlianyag tálcákra,
majd ezeket a Íalak mentén helyezzÜk ki' végÜl borítsunk rájuk egy-egy tet cserepet vagy más alkalmas fed lapot ugy, hogy a
rágcsálok a csalétket megkozelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek' valamint a nem célszervezet állatok ne
férhessenek hozzá. Az etet helyekre írjuk rá: ,,VigyázaI! RágcsálÓirt szert tartalmaz.''
oAz etet helyeket els alkalommal 3 nap mulva ellen rizzÜk, az elÍogyasztott csalétket p toljuk, A szennyezett Vagy penészes
csalétket cseréljÜk ki. Az ellen rzést ezt kÖvet en 3_4 naponta ismételjtlk meg' A csalétek kihelyezését addig folytassuk' amíg a
rágcsál k ártalma teljesen meg nem szrjnik.

oHa a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy, akkor létesítsÜnk tÖbb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett csalétek
mennyiségét viszont ne noveljÜk'

oAmennyiben a csalétkek érintetlenul maradnak, de a rágcsálok továbbra is jelen vannak' helyezzÜk át az irtoszert máshova.

oA véralvadásgátlo hat anyag késleltetett hatása miatt a rágcsál k elpusztulása a Íogyasztás után 5-9 nappal várhato.

oA csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsál k aktivitása indokolja.

oA kezelés, a rágcsál k elszaporodásának mértékét l ÍÜgg en, 2_6 hetet Vehet igénybe. Amennyiben a rágcsáloártalom 6 hét alatt
nem csokken, fordu lju nk kártev irt szakemberhez.

oA kezelés után, de legkés bb 6 hét m lva, az etet állomásokat gyLíjtsuk Össze, az esetlegesen kiszÓr dott irtÓszert takarítsuk Íel'

Továbbá a tasakolt granulátumot tartalmaz kiszereléseken:
A rágcsáloirto Szert tartalmazo filterpapír tasakokat azok Íelnyitása nélktjl helyezzukki.
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KizárÓlao ráocsálÓirtásra és csak a használati Utasítás szerint alkalmazhatÓ! Az
csalétekhez Sem a gyermekek, Sem a nem célszervezet állatok ne Íérhessenekhozzá' A készítmény mérgez az eml sÖkre és a
madarakra. A kutya, macska, Sertés és minden egyéb ragadoz és/vagy dogev állat mérgez dhet, ha a rágcsálÓirt szert l

elpusztult vagy legyengult egeret vagy patkányt elfogyasztja'
A b rrel val érintkezés kerÜlend ' Munka kozben tilos enni, inni vagy dohányoznil Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel
alaposan kezet kell mosni' Beszennyezett, romlott rágcsál irto szert ne használjon Íel.

Élelmiszert l, italtÓl és takarmányt l elkÜlÖnítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhet , száraz, htivos
helyen, eredeti csomagolásban tároland . Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használnil Ne juttassa a
készítményt él vízbe'

Biztonsági adatlap Íoglalkozásszerrj Íelhasznál k kérésére rendelkezésre áll'

4.L.3 A felhasználás során va! színíÍsíthet kcizvetlen Vagy ktizvetett hatások részletei, az
els segély_ny jtási el írások és a kcirnyezet védelmét célz vintézkedések

A rágcsáloirt szer kesertj ízanyagot tartalmaz, amely megakadályozza a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

4.L.4 A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkozo el írások

4.L.5 A felhasználástol frigg en a terméktárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett

A kozegeszségugyi veszély éS a máSodlagos mérgezések megelŐzése érdekében, az ellen rzésekkel párhuzamosan el kt
távolítani a kezelés során elpusztult rágcsál kat' Az elhullott rágcsál tetemét véd kesztyrjben, kiÍordított mtianyag zacsk
segítségével kell osszeszedni, majd egy további zacsk ba beletenni és osszecsom zvalezárni' A dupla zacsk ban lev tetemet
hulladéktárol edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként torténik' A kezelés után az etet helyeket
szrintessuk meg.

Gy íjtsÜk ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsáloirto szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az
esetlegesen kisz r dott irt szer Íeltakarításár l' Az eredeti céljára fel nem használhato, hulladékká vált irt szert veszélyes
hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre - pl. hulladékudvar - kell leadni.

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Prokum Pro rágcsáloirto granulátum (Íoglalkozásszer fe!használok részére)

Terméktípus

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejl dési szakaszt is)

]-4. terméktípus - Rágcsál irto szerek (Kártev elleni védekezésre használt szerek)

- és patkányirtásra' zárt térben és az épuletek korn
felhasznál k számára'
A 20 grammnál nagyobb tomegri tasakokat tartalmaz kiszerelések csak patkányirtásra
használhat ak,

Rattus norvegicus-Fiatal egyedekI Pl. rágcsálok-vándorpatkány

Rattus norvegicus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sÖk (pl. rágcsál k)-vándorpatkány

Mus musculus-Fiatal egyedek|Pl' rágcsálok-h ázi egér

Mus musculus-lvarérett egyedek|Rovarok, eml sok (pl. rágcsál k)-házi egér
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Fel hasznáIási tertilet

Az alkalm azás m dja(i)

A felhaszná!ás mértéke és
gyakorisága

Felhasználoi kcir

Csomago!ási méretek és
csomagol anyagok

4.2.L Felhasználásra vonatkoz specifikus el írások

Beltéri

Egyéb

Csalétek alkalmazása

--100-
Alkalmazási d zis egerek irtásakor:
kismértékri ártalom esetén: 5 méterenként5-2o gramm rágcsál irt csalétek,
nagymérték ártalom esetén: 2 méterenként 5-20 gramm rágcsál irt csalétek.
Alkalmazási dozis patkányok irtásakor:
kismérték ártalom esetén: L0 méterenként 10-60 gramm rágcsál irt csalétek,
nagymérték ártalom esetén: 5 méterenként 10-60 gramm rágcsál irt csalétek.

Foglalkozásszer felhasz nál

Szakképzett Íelhasznál

Tasak

Ömlesztve

. tobb rétegtlí papírba és m anyag zsákba vagy mííanyagzsákba/sz tt mríanyag
zsákba csomagolva: 5, 10, 20 vagy 25 kilogrammos ossztÖmeggel

. mrianyag zsákba, vtjdorbe Vagy tálcára helyezve: 1, 1,5, 2, 2,5,3, 3,5, 4, 5, 6, 8,
]-0, 15 vagy 20 kilogrammos Össztomeggel

. m anyaggal bélelt kartondobozba helyezve: 10 vagy 20 kilogrammos
ssztomeggel

L5,20,25, 30, 50, 60, 100 vagy 200 grammos alumínium/m anyag/papír tasakok

. m anyag zsákba, vodorbe vagy tálcára helyezve: 1' 1'5' 2,2,5,3' 3,5, 4, 5, 6, 8,
10, 15 vagy 20 kilogrammos ossztomeggel

. mtííanyaggal bélelt kartondobozba helyezve: 1, ].,5, 2, 2,5' 3' 3'5' 4' 5' 6' B' 1-0' ].5
vagy 20 kilogrammos ÖssztÖmeggel. kartondobozba helyezve: 1, 1,5, 2,2,5,3, 3,5, 4, 5, 6, I vagy 10 kilogrammos
Össztomeggel
10, 15,illetve 20 grammos tálcák egér- és patkányiftásra, 20, 25,50 illetve 60
grammos tálcák patkányirtásra:

. 21 4l8l 1'2lI6l20l24l32-esevél kartondobozba helyezve: Összesen IegÍeljebb 1_'92

kilogramm
. m anyag rágcsál etet szerelvényben: papírdobozba, m íanyag zacskoba vagy

blisztercsomagolásba helyezve: osszesen legÍeljebb 1,92 kilogramm

Fogla!kozásszeríí felhasznál knak szánt kiszereléseken:

A készítménytzárt térben és az épuletek kornyékén, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek vagy patkányok el Íordulása
észlelhet .

A nyomok vagy láthat károkozások alapján becsuljÜk meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálok, majd a kezelést ennek
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Az irtás megkezdése el tt mérlegeljÜk, hogy az adott teruleten a csalétek hatoanyaga (brodifakum) elleni rezisztencia veszélye
fennáll-e' A rezisztencia kialakulásának megel zése érdekében javasolt a kulonboz hatoanyag készítmények Íelváltva torténcÍ
alkalmazása.A csalétek kihelyezése el tt lehet ség szerint minden más táplálékÍorrást távolítsunk el.
A rágcsáloirto granulátumot az erre a célra szolgál szerelvényben helyezzuk az egerek vagy patkányok által látogatott helyekre,
azok vonulási utjaira illetve feltételezett btivohelyÜk kozelébe. Gondoskodjunk az etet állomások stabil rÖgzítésér l'
A rágcsál irto szer kihelyezésére szolgál szerelvényeket - a 38/2003. (Vll. 7.) ESzCSM-FVM-KvVM egyÜttes rendelet 8' számrj
mellékletének megÍelel en - Íelttjn jelzéssel kell ellátni és azokon Íel kell tuntetni: a rágcsálÓirto szer nevét, hatoanyagát,
ellenszerét, valamint az alkalmaz nevét, címét és teleÍonszámát
Az etet helyeket az els két hét során 3-4 naponként ellen rizzÜk, a kiÜrÜlt rágcsál irt dobozokat cseréljÜk le. Az ellen rzésIezÍ
kovet en hetente ismételjÜk meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálok ártalma teljesen meg nem sz nik.
Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elÍogy' akkor létesítsunk tÖbb etet helyet, aZ egyes etet helyeken kihelyezett dobozok
mennyiségét viszont ne noveljÜk. Amennyiben a csalétkek érintetlenÜl maradnak, de a rágcsál k továbbra is jelen vannak,
helyezzuk áI' az irIÓszert máshova.A véralvadásgátlo hatoanyag késleltetett hatása miatt a rágcsálÓk elpusztulása a fogyasztás Után
5-9 nappal várhato'
lndokolatlanul ne használjuk a csalétket Íolyamatos kihelyezéssel' A készítmény alkalmazásátkívánatos integrált kártev irtási
rendszer (lPM/lPC) egyidej bevezetésével Összekotni.
A készítmény alkalmazásával, az esetek tobbségében, 2-6 hét alatt teljes rágcsál mentesség érhet el. Amennyiben a rágcsál k
ártalma ezt kovet en is tapasztalhat , a jelenség okát Íel kell deríteni és a szÜkséges intézkedéseket meg kell tenni.
A kezelés után az etetcjállomásokat gytijtsuk ossze, aZ esetlegesen kiszorodott irtoszert takarítsuk fel.
Továbbá a tasakolt granu!átumot tartalmaz kiszere!éseken:A rágcsáloirto szert tartalmaz filterpapír tasakokat azok felnyitása
nélkul helyezzuk ki.

4.2.2 Felhasználásra Vonatkoz specifikus kockázatcscikkent intézkedések

4.2.3 A Íelhasználás során val színíÍsíthet kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletei, az
els segély-ny jtási eI írások és a k rnyezet védelmét célz ovintézkedések

A rágcsáloirto szer keser ízanyagot tartalmaz, amely megakadályozza a készítmény véletlen emberi Íogyasztását'

4.2.4 A felhasználást l ftigg en a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
Vonatkoz el írások

4.2.5 A felhasználástol ftigg en a termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos
tárolási feltételek me!lett

Kizár lag rágcsáloirtásra és csak a használati utasítás szerint Az etet állomások helyét tigy kell kijelolni, hogy a
csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenekhozzá. A készítmény mérgez az eml sokre és a
madarakra. A kutya, macska, Sertés és minden egyéb ragadozo és/vagy dogev állat mérgez dhet, ha a rágcsál irt szert l

elpusztult vagy legyengult egeret vagy patkányt elÍogyasztja'

A b rrel val érintkezés kerrJlend . A termék használata kÖzben használjon megÍelel védelmet nyujt ' EU min ségtan sítvánnyal
rendelkez véd kesztytjt. Munka kozben tilos enni, innivagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet
kell mosni. Beszennyezett, romlott rágcsál irt szert ne használjon Íel.
Élelmiszert l, italt l és takarmányt l elkÜlonítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem Íérhet , száraz, hrivos
helyen, eredeti csomagolásban tároland .Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni! Ne juttassa a
készítményt él vízbe.
Kérésre biztonsági adatlap kaphat .

A kozegészségÜgyi veszély és a másodlagos mérgezések megel zése érdekében, az ellen rzésekkel gondoskodni
kell a kezelés során elpusztult rágcsál k eltávolításár l. A foglalkozásszer felhasznál k az elhullott rágcsál k tetemeinek veszélyes
hulladékként tortén megsemmisítésér l a225l2oL5. (Vlll.7.) Korm. rendelet el írásai szerint kotelesek gondoskodni.
A kezelés után az etet helyeket sztjntessÜk meg. GytjjtsÜk ossze a megmaradt irt szert, valamint a rágcsál irt szerelvényeket és
csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszorodott irtoszer Íeltakarításárol' Az eredeti céljára Íel nem használhat ,

hulladékká vált irt szert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvev helyre _ pl. hulladékudvar - kell leadni.
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5. Meta sPc felhasználására vonatkoz általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Lásd: az engedélyezett felhasználások pontnál a Prokum rágcsál irt granulátumra és a Prokum Pro rágcsál irt granulátumra
VonatkoZtatva kÜlon-kÜlon.

5.2. Kockázatcscikkent intézkedések

Lásd: az engedélyezett felhasználások pontnál a Prokum rágcsál irt granulátumra és a Prokum Pro rágcsál irt granulátumra
Vonatkoztatva kÜlon-kÜlon.

5.3. Várhato kcizvetlen Vagy k zvetett hatások részletes Ieírása, az els segélynyujtási
e! írások és a kcirnyezetvéde!mi ovintézkedések

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására Vonatkozo el írások

Lásd: az engedélyezett felhasználások pontnál a Prokum rágcsál irt granulátumra és a Prokum Pro rágcsálÓirt granulátumra
vonatkoztatva kÜlon-kÜlon.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatosági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Eredeti, zárt csomagolásban, ílletéktelenek el l elzárt, száraz, h vÖs helyen tárolva, a gyártástol számítva 2 éviq használhato Íel. (A
gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tÜntetni!)

6. Egyéb informáci k

Esetleges mérgezés vagy annak gyanuja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
Lenyelés esetén:

. Lenyelés esetén azonnal Íorduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

. Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására torténhet'

. A szájtireget oblítse ki vízzel.

. Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.
B rrejutáskor:

. Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat el tt mossa ki.

. A b rt b szappanos vízzel mossa le'

. Panasz jelentkezésekor Íorduljon szakorvoshoz.
Szembe jutás esetén:

. A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztÜl b vízzel, vatosan oblítse ki'

. Ha a szemben kontaKlencse Van, azt távolítsa el és folytassa a szem további oblítését'

. Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.
Útmutatás az orvosnak:A készÍtmény véralvadásgátlo hat anyagot, brodiÍakumot tartalmaz. A rágcsáloirt szer lenyelését
kÖvet en csÖkkenhet a véralvadási képesség és bels vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíciÓ és a tÜnetek jelentkezése kozott
akár tÖbb nap is eltelhet. A készítményt lenyel mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemz tÜneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés,
vérkopés, véres vizelet, hosszabb véralvadási id , nagy kiterjedésti vagy tobb haematoma, hirtelen fellép , szokatlan viscerális
fájdalom) észleli, adjon Kl-vitamint. Ha nem észlelhet vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciot kovet 48-72 Óra
elteltével a protrombin id t (lNR) meg kell mérni. Ha a protrombin id értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K1-vitamint kell adni'
A kezelés tobbszori megismétlésére is szÜkség lehet'Ellenszere: K1-vitamin (A kezelés hatásosságát laborat riumi m dszerrel
ellen rizni szÜkséges.)

oEK szakvélemény száma:
DD-EPl D/31 49-21 20L5 (Proku m Pro rágcsáloi rto granulátum)
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15 (Prokum rágcsálÓirtÓ gr

A lakossági felhasznál knak szánt Prokum rágcsáloirt granulátum címkeÍelirata tartalmazza:
Prokum rágcsáI irt granulátum
lll. forgalmazási kateg riájti, szabadÍorgalmÚ irt szer
Hat anyaga: 0,0050/o brodifakum
Engedélyes és gyárt : PelGar lnternational Limited, Egyesult Királyság
oTH en ged ély szám: H U -20]- 5- MA- 14-001 3 9-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai' a csomagolás ftiggvényében: 3',4.1-. (kivéve a kiszerelések és
csomagol anyagokra vonatkoz rész), 4.I'L., 4'L'2., 4'L'4.,5.3., 5.5. pontok

Továbbá a m ianyag rágcsá! etet dobozokon feIttintetend az alábbi szciveg:
Prokum rágcsál irt granulátum
Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Ellenszere: Kl-vitamin
Gyártja: PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH engedélyszám: HU-2015-MA-14-00139-0000

Továbbá a granulátumot tartaImazo Íilterpapír tasakokon és míianyag tálcákon feIttintetend :

Prokum Pro rágcsál irt granulátum

Hatoanyaga: 0, 0050/o brodifaku m

Ellenszere: Kl-vitamin

A Íoglalkozásszerrj Íelhasznál knak szánt Prokum Pro rágcsál irt granulátum címkefelirata tartalmazza:
Prokum Pro rágcsál itt granulátum
lll. Íorgalmazási kateg riájti, szabadforgalm irt szer
Hat anyaga: 0,005% brodifakum
Engedélyes és gyárto: PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH engedéIyszám: HU-2015-MA-14-00]-40-0000
valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás fi'iggvényében: 3',4'L' (kivéve a kiszerelések és
csomagoloanyagokra vonatkoz rész), 4.2'L., 4'2'2., 4.2.4',5.3., 5.5' pontok

Továbbá a m anyag rágcsá! etet dobozokon felt ntetend az alábbi szciveg:

Prokum Pro rágcsáloirto granulátum
Hat anyaga: 0,0057o brodifakum
Ellenszere: Kl-vitamin
Gyártja: PelGar lnternational Limited, EgyesÜlt Királyság
oTH engedélyszám: HU-20]-5-MA-14_00140-0000

Továbbá a granulátumot tartalmaz filterpapír tasakokon és m anyag tálcákon Íelttintetend :

Prokum Pro rágcsá! irt granulátum
Hat anyaga: 0'005% brodiÍakum
Ellenszere: Kl-vitamin
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